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ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 

                 Απόφαση  ΕΠΑ: 72/2021 

              Αρ. Φακέλου:  08.05.001.021.062 

Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 83(Ι)/2014 

Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με απόκτηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας Protec Fire and Security Group Ltd από την          

Robert Bosch UK Holdings Ltd 

Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: 

κα Λουκία Χριστοδούλου    Πρόεδρος 

κ. Ανδρέας Καρύδης     Μέλος 

κ. Παναγιώτης Ουστάς    Μέλος 

κ. Άριστος Αριστείδου Παλούζας   Μέλος 

κ. Πολυνείκης-Παναγιώτης Χαραλαμπίδης   Μέλος 

Ημερομηνία απόφασης: 17 Νοεμβρίου 2021                                                                       

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που 

κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η 

«Επιτροπή») στις 26/10/2021, από την εταιρεία Robert Bosch UK Holdings Ltd (στο 

εξής ο «Αγοραστής» ή «Bosch HB»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 

περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου του 2014 (εφεξής ο 

«Νόμος»). 

Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά συγκέντρωση, σύμφωνα με την οποία, η Bosch HB, 

θα αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Protec Fire and Security Group Limited (στο 
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εξής η «PFSGL») και των θυγατρικών της  (όλες μαζί εφεξής αναφερόμενες ως 

«PROTEC» ή «Στόχος»). 

Οι συμμετέχουσες στην παρούσα συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. H Bosch ΗΒ που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους 

της Αγγλίας και Ουαλίας της οποίας ο τελικός δικαιούχος είναι η Robert Bosch 

GmbH (εφεξής η «Bosch»), η μητρική εταιρεία του Ομίλου Bosch (εφεξής ο 

«Όμιλος Bosch»). 

Η Bosch ΗΒ είναι η μητρική εταιρεία ενός αριθμού οντοτήτων οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς: Λύσεις κινητικότητας, Βιομηχανική 

Τεχνολογία, Καταναλωτικά αγαθά. 

Ο Όμιλος Bosch είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής τεχνολογίας και υπηρεσιών 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην βιομηχανική τεχνολογία, στα καταναλωτικά 

προϊόντα και ενέργεια και βιομηχανίες τεχνολογίας. Οι επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες χωρίζονται κυρίως στους ακόλουθους τέσσερεις 

επιχειρηματικούς κλάδους: (i) Λύσεις Κινητικότητας: λύσεις κινητήρων, έλεγχος 

συστημάτων πλαισίου (chassis systems control), ηλεκτροκινητήρες, πολυμέσα 

αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, δευτερογενής αγορά 

αυτοκινητοβιομηχανίας (automotive aftermarket) και τιμόνια αυτοκινήτου, 

συνδεδεμένες λύσεις κινητικότητας (connected mobility solutions) και συστήματα 

eBike (που αναλογούν στο 59% των συνολικών πωλήσεων της Bosch), (ii) 

Βιομηχανική Τεχνολογία: τεχνολογία κίνησης και ελέγχου, (iii) Καταναλωτικά 

αγαθά: ηλεκτρικά εργαλεία και οικιακές συσκευές, (iv) Τεχνολογία Ενέργειας και 

Κατασκευών: τεχνολογίες κατασκευών, θερμοτεχνολογία (thermotechnology). 

2. Ο Στόχος που είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της 

Αγγλίας και Ουαλίας. Ο Στόχος, παρέχει ολοκληρωμένες, ετοιμοπαράδοτες 

λύσεις πυρανίχνευσης και ασφάλειας που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα 

αξίας, με τις κύριες ροές εσόδων να είναι η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και η 

συντήρηση. Η προσφορά της περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την 

εγκατάσταση, την ανάθεση και την συντήρηση ενός εύρους κορυφαίων 

συστημάτων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων μιας σειράς πυρανιχνευτών/ 

πυροσβεστήρων, συστημάτων φωνητικής εκκένωσης και δημοσίων αναγγελιών 

και φωτισμό κινδύνου. 
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Στις 29/10/2021, η Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ενημερώθηκε με 

σχετική επιστολή αναφορικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, στη βάση των 

διατάξεων του άρθρου 16 του Νόμου. 

Η εν λόγω κοινοποίηση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας 

στις 05/11/2021, όπως ορίζει το άρθρο 10 του Νόμου. 

Η Υπηρεσία της Επιτροπής (εφεξής η «Υπηρεσία») αφού διεξήγαγε την 

προκαταρτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

17 του Νόμου υπέβαλε στην Επιτροπή γραπτή έκθεση με ημερομηνία 16/11/2021, 

στην οποία καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς τη συμβατότητά ή μη, 

της υπό εξέταση συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά. 

Η Επιτροπή, αφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που 

χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω 

Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: 

Η κοινοποιηθείσα συγκέντρωση πραγματοποιείται στη βάση του Συμφωνητικού 

Πώλησης και Αγοράς Μετοχών ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2021, μεταξύ της Bosch 

ΗΒ και των Πωλητών  (στο εξής η «Συμφωνία»). 

Βάση της Συμφωνίας, η συγκέντρωση αφορά την απόκτηση του 100% του 

εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Protec από την Bosch ΗΒ. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα πραγματικά στοιχεία και 

γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης και αφού προέβη 

στην αξιολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως αυτή καθορίζεται 

στο πιο πάνω άρθρο, καταλήγει ότι η υπό εξέταση πράξη υπό την έννοια του άρθρου 

6(1)(α)(ii) του Νόμου πληροί την έννοια της συγκέντρωσης, καθότι θα επιφέρει 

αλλαγή ελέγχου επί μόνιμης βάσης του Στόχου και η Bosch ΗΒ θα αποκτήσει τον 

αποκλειστικό του έλεγχο. 

Επίσης, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η 

Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και ως εκ τούτου, η 

κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωσης είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας.  

Συγκεκριμένα, ο συνολικός κύκλος εργασιών των εμπλεκομένων επιχειρήσεων 

υπερβαίνει τα €3.500.000 για την κάθε μία. Ο συνολικός ενοποιημένος κύκλος 
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εργασιών του Ομίλου Bosch ανήλθε περίπου στα €[………]1 και oι δραστηριότητες 

[………] για το ίδιο έτος πραγματοποίησαν συνολικό κύκλο εργασιών ύψους περίπου 

€[………].  

Ο όμιλος Bosch το 2020 πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ύψους 

€[………]. Οι δραστηριότητες του Ομίλου BOSCH στην Κύπρο διεξάγονται από 

[………] εταιρείες (i) [………], σε σχέση με την πώληση εξοπλισμού και εξαρτημάτων 

για μηχανοκίνητα οχήματα, θερμάστρες, συστήματα ασφαλείας και ηλεκτρικά 

εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου της παροχής σχετικών υπηρεσιών και (ii) [………], 

σε σχέση με την πώληση οικιακών συσκευών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής 

σχετικών υπηρεσιών. Ο Στόχος για το ίδιο έτος πραγματοποίησε εντός της 

Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών περίπου €[………] μέσω των πωλήσεων 

εξοπλισμού πυρανίχνευσης [………]. 

Η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της 

συμβατότητας, της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, 

εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής 

αγοράς προϊόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά 

διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. 

Ο Όμιλος Bosch είναι ένας παγκόσμιος προμηθευτής τεχνολογίας και υπηρεσιών 

στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην βιομηχανική τεχνολογία, στα καταναλωτικά 

προϊόντα και ενέργεια και βιομηχανίες τεχνολογίας. Οι επιχειρηματικές της 

δραστηριότητες χωρίζονται κυρίως στους ακόλουθους τέσσερεις επιχειρηματικούς 

κλάδους: (i) Λύσεις Κινητικότητας: λύσεις κινητήρων, έλεγχος συστημάτων πλαισίου 

(chassis systems control), ηλεκτροκινητήρες, πολυμέσα αυτοκινήτων, ηλεκτρονικά 

αυτοκινήτων, δευτερογενής αγορά αυτοκινητοβιομηχανίας (automotive aftermarket) 

και τιμόνια αυτοκινήτου, συνδεδεμένες λύσεις κινητικότητας (connected mobility 

solutions) και συστήματα eBike (που αναλογούν στο 59% των συνολικών πωλήσεων 

της Bosch), (ii) Βιομηχανική Τεχνολογία: τεχνολογία κίνησης και ελέγχου, (iii) 

Καταναλωτικά αγαθά: ηλεκτρικά εργαλεία και οικιακές συσκευές, (iv) Τεχνολογία 

Ενέργειας και Κατασκευών: τεχνολογίες κατασκευών, θερμοτεχνολογία 

(thermotechnology). 

Ο Στόχος, παρέχει ολοκληρωμένες, ετοιμοπαράδοτες λύσεις πυρανίχνευσης και 

ασφάλειας που καλύπτουν ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, με τις κύριες ροές εσόδων 

 
1 Οι αριθμοί και/ή τα στοιχεία που παραλείπονται και δεν εμφανίζονται τόσο σε αυτό το σημείο, όσο και 
στο σύνολο του κειμένου της παρούσας απόφασης καλύπτονται από επιχειρηματικό/επαγγελματικό 
απόρρητο. Ενδεικτικό της παράλειψης είναι το σύμβολο [....]. 
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να είναι η εγκατάσταση, ο εξοπλισμός και η συντήρηση. Η προσφορά της 

περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, την ανάθεση και την 

συντήρηση ενός εύρους κορυφαίων συστημάτων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων 

μιας σειράς πυρανιχνευτών/ πυροσβεστήρων, συστημάτων φωνητικής εκκένωσης 

και δημοσίων αναγγελιών και φωτισμό κινδύνου.  

Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου καθώς 

και σχετική νομολογία, κατέληξε ότι, για σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης 

συγκέντρωσης ως σχετική αγορά προϊόντος ορίζεται η αγορά παροχής υπηρεσιών 

και προϊόντων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Οποιαδήποτε περαιτέρω 

υποδιαίρεση σε υπο-αγορές δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της 

παρούσας πράξης. Η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά 

προϊόντων/υπηρεσιών είναι η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, οι δραστηριότητες του Ομίλου 

BOSCH στην Κύπρο διεξάγονται από [………] (i) [………], σε σχέση με την πώληση 

εξοπλισμού και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, θερμάστρες, συστήματα 

ασφαλείας και ηλεκτρικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένου της παροχής σχετικών 

υπηρεσιών και (ii) [………], σε σχέση με την πώληση οικιακών συσκευών, 

συμπεριλαμβανομένης της παροχής σχετικών υπηρεσιών. Ο Στόχος για το ίδιο έτος 

πραγματοποίησε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας κύκλο εργασιών μέσω των 

πωλήσεων εξοπλισμού πυρανίχνευσης [………]. 

Σύμφωνα με τις συμμετέχουσες, φαίνεται να υπάρχει οριζόντια επικάλυψη στην 

αγορά παροχής υπηρεσιών και προϊόντων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

Σύμφωνα με τα μέρη, ο κύκλος εργασιών που πραγματοποίησε η Bosch το 2020 

στην Κύπρο που προέκυψε από την πώληση αγαθών/ υπηρεσιών σε σχέση με την 

πυρανίχνευση και πυρασφάλεια ανήλθε στα €[………]. Το μερίδιο αγοράς της Bosch 

σε αυτή την αγορά είναι [………]. 

Σύμφωνα με την κοινοποίηση, ο κύκλος εργασιών της Protec στην Κύπρο κατά το 

2020 σε σχέση με την πώληση εξοπλισμού πυρασφάλειας ανήλθε γύρω στα 

€[………], το μερίδιο αγοράς της στην σχετική αγορά επίσης είναι [………]. Ως εκ 

τούτου, δεν προκύπτει επηρεαζόμενη αγορά. 

Σε σχέση με οποιαδήποτε κάθετη σχέση, βάσει των στοιχείων της κοινοποίησης, δεν 

υπάρχουν τρέχουσες κάθετες σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών αφού 

κανένα από τα Μέρη που εμπλέκονται δεν δραστηριοποιείται στις αγορές 
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προμηθευτών ή χρηστών του άλλου μέρους- αλλά λειτουργούν σε διαφορετικούς 

τομείς στο ίδιο επίπεδο αγοράς.  

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 20 και 21, το 

κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με 

τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη σημαντική παρακώληση του 

αποτελεσματικού ανταγωνισμού στη Δημοκρατία ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, ιδίως 

ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης στις 

επηρεαζόμενες αγορές. 

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, τα σχετικά μερίδια αγοράς των συμμετεχουσών 

επιχειρήσεων δεν υπερβαίνουν τα όριο που θέτει ο Νόμος για ύπαρξη 

επηρεαζόμενης αγοράς σε οριζόντιο επίπεδο. Επίσης δεν προκύπτουν 

οποιεσδήποτε κάθετες σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 

Με βάση τα πιο πάνω και όλα τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου, η Επιτροπή 

καταλήγει ότι δεν υφίστανται άλλες αγορές στις οποίες η κοινοποιούμενη 

συγκέντρωση ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις, με βάση τις πρόνοιες του 

Νόμου. 

Με γνώμονα τα πραγματικά και νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και 

σκιαγραφήθηκαν και όπως στη λεπτομέρειά τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται 

από το φάκελο της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές 

διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή 

σύμφωνα με το Νόμο, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπό αναφορά 

συγκέντρωση δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης και 

ούτε παρακώληση του ανταγωνισμού. 

Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνα με το άρθρο 22 του Νόμου, η Επιτροπή 

ομόφωνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση και 

κηρύσσει αυτή συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.  

 
ΛΟΥΚΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού 


